PŘÍPADOVÁ STUDIE

Salesforce pro

Institut pro památky
a kulturu
Evidence všech kontaktů od odběratelů,
dodavatelů, dárců, čtenářů on-line
zpravodajství i off-line setkání.

Výsledek
Institut pro památky a kulturu úspěšně využívá řešení Salesforce podporované
profesionálními službami společnosti Sprinx Consulting, certifikovaného partnera
Salesforce v České republice. Salesforce výrazně pomáhá jak při podpoře běžných aktivit
Institutu pro památky a kulturu, tak s organizací a průběhem soutěže MÁME VYBRÁNO.
V rámci Salesforce spravuje Institut všechny své kontakty, připravuje e-mailové kampaně
s pomocí služby Emailkampane.cz, sbírá zpětnou vazbu od účastníků konferencí, rozesílá
informace o soutěži MÁME VYBRÁNO a samozřejmě také zprostředkovává všem
zájemcům aktuální zprávy ze světa památek a kulturního dědictví.
Salesforce pomáhá Institutu pro památky a kulturu zejména s každodenní
komunikací s dárci či partnery a realizací konferencí i dalších oborových setkání.
Uživatelé v rámci Institutu oceňují především:
•

Profesionální nástroje na správu kontaktů a marketingovou komunikaci

•

Přehledné uživatelské rozhraní v češtině

•

Automatizované funkce pro komunikaci s partnery a dárci

•

Funkční napojení na službu Emailkampane.cz

•

Lokální podporu ze strany společnosti Sprinx Consulting

Salesforce je vysoce flexibilní platforma, kterou lze v případě potřeby zásadním způsobem
rozšířit o další funkce. Díky službám, poskytovaným společností Sprinx Consulting, může
Institut pro památky a kulturu využívat Salesforce na profesionální úrovni.

consulting.sprinx.com

Výchozí situace

Požadavky

Výzva

Řešení

Za více než 13 let svého fungování získal Institut přes

Po seznámení se s funkcemi Salesforce přišel Institut pro

Neziskové organizace mohou platformu Salesforce používat

Sprinx Consulting pomáhá při správě platformy Salesforce

30 000 kontaktů, přičemž pravidelně komunikuje

památky a kulturu s dalšími požadavky, které měly usnadnit

až pro 10 uživatelů na své projekty zdarma. Zpravidla

v Institutu pro památky a kulturu, vytváří nové funkce

s více než pěti tisíci čtenáři, dárci, partnery, odběrateli

jeho pravidelné činnosti. S rostoucím počtem dárců z řad

se ale neobejdou bez implementačního partnera, který

a nastavuje integrace pro automatizaci zpracování

e-mailových newsletterů a časopisů nebo účastníky

soukromých osob a firem bylo nezbytné rychle připravit

s nimi Salesforce nakonfiguruje, zajistí import aktuálních

hlasování v rámci soutěže MÁME VYBRÁNO. V rámci

Institutem pořádaných konferencí. Se zvyšujícím se

systém pro automatizované rozesílání potvrzení darů. Jelikož

dat a následnou správu celé platformy. Při následném

dlouhodobé spolupráce řeší Sprinx Consulting také aktuální

počtem kontaktů rostla i potřeba nasazení řešení, která

informace o kontaktech a všech aktivitách je vhodné držet na

používání Salesforce v rámci projektů neziskových organizací

projekty a požadavky neziskové organizace a poskytuje

umožní jejich efektivní správu a usnadní pravidelnou

jednom místě, objevil se tak požadavek na rozšíření správy

je často rovněž nutné vyvinout další funkcionality nebo

konzultace ohledně dalších možností využití nástrojů

komunikaci aktivit Institutu.

hlasování v soutěži MÁME VYBRÁNO právě do Salesforce.

integrovat CRM platformu s dalšími službami. S ohledem

platformy Salesforce v rámci marketingové komunikace

na svou povahu by proto neziskové organizace měly volit

s partnery a dárci.

Jelikož se potřeby neziskové organizace v oblasti správy

Pro další rozvoj svého CRM systému hledal proto Institut

partnera, který díky svým znalostem Salesforce a rozsáhlým

kontaktů a komunikace příliš neliší od nároků firem,

pro památky a kulturu profesionálního partnera, který

zkušenostem zajistí potřebné funkce efektivním způsobem

Jelikož jde o službu provozovanou v cloudu, není nutné pro

vyzkoušel Institut pro památky a kulturu několik různých

má zkušenosti s integrací platformy Salesforce s dalšími

a s přijatelnými náklady.

nasazení Salesforce ani dalších rozšiřujících funkcí pořizovat

řešení. Nakonec si zvolil moderní cloudovou CRM platformu

webovými službami a nástroji na podporu marketingu.

žádný nový hardware – Salesforce i doplňkové funkce se

Salesforce, nasazenou s pomocí CRM pro neziskovky.

Realizace požadavků na rozšíření funkcí Salesforce se ujal

kompletně ovládají v prostředí internetového prohlížeče

Do Salesforce byly integrovány všechny roztroušené

Sprinx Consulting.

v počítači nebo mobilních zařízeních.

databáze kontaktů získaných v rámci aktivit Institutu
a CRM pro neziskovky podle konkrétních požadavků
nastavilo parametry funkcí tohoto CRM řešení.

Platforma Salesforce je sice z hlediska uživatelů snadno
použitelná, ale její implementace a správa vyžaduje
zkušeného partnera. My můžeme doporučit společnost
Sprinx Consulting, která nám zajistila také integraci
s dalšími službami a vývoj nových funkcí, které při naší práci
každodenně používáme. Sprinx Consulting má o Salesforce
obrovský přehled, takže nám pomáhá používat i funkce této
rozsáhlé platformy, s nimiž bychom si sami nevěděli rady.
Aleš Kozák
ředitel Institutu pro památky a kulturu

O Institutu
Nezisková organizace Institut pro památky a kulturu
vznikla v roce 2007 se záměrem poskytovat poradenství při
financování projektů v oblasti památek a kultury. V roce 2012
spustil Institut projekt MÁME VYBRÁNO, v rámci kterého
se na základě veřejného on-line hlasování rozdělují finanční
prostředky na podporu obnovy konkrétních památkových
objektů. Institut pro památky a kulturu se přitom nezaměřuje
primárně na známé památky, jako jsou hrady a zámky, ale
také na kostely, kaple, statky, pivovary či továrny.

Sprinx Consulting
Sprinx Consulting s.r.o. je dceřinou společností české technologické firmy Sprinx Systems, a.s. Zaměřujeme se na poradenství v oblasti platformy
Salesforce, potažmo VEEVA, a to včetně implementace. Dalším oborem naší působnosti jsou front-end systémy – tedy webová řešení, s jakými
přicházejí do styku běžní uživatelé.

Sprinx Consulting s.r.o., Údolní 212/1, 147 00 Praha 4
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